
Příloha č. 2 

Žádost dle InfZ: 

Za časové období roku 2019 žádám sdělení počtu zaznamenaných neoprávněných parkování na 

vyhrazených zónách. 

Poskytnutá informace:  

V roce 2019 byl celkový počet přestupků týkajících se neoprávněného parkování, které byly k přijetí 

dalších opatření předány Dopravnímu úřadu Městského úřadu Příbram, 1 842. Na základě telefonické 

komunikace s žadatelem byly do celkového počtu zahrnuty veškeré přestupky týkající se 

neoprávněného parkování, a to dle následující informace poskytnuté městkou policií: 

Přestupky na parkovištích se zónou – celkem 428 přestupků, z toho blokově vyřešeno 276 za 42.200 Kč 

a předáno na městský úřad 152 přestupků. 

Přestupky na placených parkovištích – celkem 3 398 přestupků, z toho blokově vyřešeno 1 904 za 

248.700 Kč a předáno na městský úřad 1 494 přestupků. 

Přestupky na parkovištích pro osoby se zdravotním postižením – celkem 67 přestupků, z toho blokově 

vyřešeno 21 za 5.200 Kč a předáno na městský úřad 46 přestupků.  

Přestupky na parkovištích vyhrazených pro konkrétní registrační značku - celkem 385 přestupků, z toho 

blokově vyřešeno 235 za 38.000 Kč a předáno na městský úřad 150 přestupků. 

Žádost dle InfZ: 

Za časové období roku 2019 žádám sdělení počtu zaznamenaných přestupků dle silničního zákona. 

Poskytnutá informace:  

V roce 2019 byl celkový počet přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, které byly 

k přijetí dalších opatření předány Dopravnímu úřadu Městského úřadu Příbram, 10 047.  

Žádost dle InfZ: 

Za časové období roku 2019 žádám sdělení počtu výzev provozovateli motorového vozidla k uhrazení 

určené částky za spáchání tohoto přestupku. Kolik z těchto výzev bylo uhrazeno a jaká byla celková 

vybraná částka. 

Poskytnutá informace: 

V roce 2019 byla výzva provozovateli vozidla k uhrazení určené částky zaslána v 7 488 případech a na 

jejich základě pak bylo městskému úřadu uhrazeno 91,95 % určených částek v celkové výši 6.920.800 

Kč. 

Žádost dle InfZ: 

Za časové období roku 2019 žádám sdělení počtu příkazů odeslaných provozovateli motorového vozidla 

k uhrazení určené částky za spáchání tohoto přestupku. Kolik z těchto příkazů bylo uhrazeno a jaká byla 

celková vybraná částka. 

Poskytnutá informace: 

V roce 2019 byl příkaz pachateli dopravního přestupku odeslán v 1 198 případech a na jejich základě 

pak bylo uhrazeno 89,26 % správních trestů (pokut) v celkové výši 2.319.387 Kč. 



Žádost dle InfZ: 

V kolika případech byl podán vůči tomuto úkonu odpor 

Poskytnutá informace: 

V roce 2019 byl proti příkazu podán odpor v 96 případech. 

Žádost dle InfZ: 

V kolika případech bylo vydáno rozhodnutí o přestupku. 

Poskytnutá informace: 

V roce 2019 bylo vydáno rozhodnutí o přestupku (jako pokračování v řízení po podání odporu proti 

příkazu) v 84 případech. 

Žádost dle InfZ: 

V kolika případech toto rozhodnutí nabylo právní moci. 

Poskytnutá informace: 

V roce 2019 nabylo právní moci 61 takových rozhodnutí o přestupku. 

Žádost dle InfZ: 

Kolik z pokutovaných bylo cizinců. 

Poskytnutá informace: 

V roce 2019 bylo v souvislosti s přestupky řešenými Dopravním úřadem Městského úřadu Příbram 

pokutováno 152 cizinců.  

Žádost dle InfZ: 

Dále žádám o zaslání informace o počtu zaměstnanců úřadu zabývajících se agendou dopravních 

přestupků. 

Poskytnutá informace: 

V roce 2019 provádělo výkon agendy dopravních přestupky 7 zaměstnanců Městského úřadu Příbram 

zařazených do oddělení správních činností odboru Dopravní úřad. 

 

 

 

 

     


